Înregistrată sub nr. ...... din ....../ .......... / 20........
La compartimentul de specialitate al autorităților
administrației publice locale din raza administrativteritorială unde se afla situate terenurile
Funcționarul public
…………………………………………..
S.S.

Model 2006 ITL 011
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Str. Sfânta Vineri nr. 32, Sector 3, Bucureşti
Telefon 021-327.51.45 / Fax 021-327.51.46
Adresa de corespondenţă: Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3-5, Sector 3, Bucureşti; email :relatii@ditl3.ro
Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 este operator date cu caracter personal autorizat nr.3090/17.08.2006

Rol Nominal Unic nr. ……………………………………………

DECLARAŢIE FISCALĂ
pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

ct.

Subsemnatul ......................................................................, identificat prin actul de identitate ................., seria.........., nr. ................................. si codul numeric personal
.............................................................,domiciliat în ROMANIA / ............................, judeţul ............................, codul poştal ....................., municipiu l/oraşul/comuna ..............................
satul/sectorul.................................., str. ........................................., nr............, bl. ..........., sc........., et........, ap........., în calitate de reprezentant al ……………………………………….., Codul
de identificare fiscală.............................., judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.
................................ fax ............................., adresă de e-mail ……………………………………, înregistrat la registrul comerţului ........................... la nr. ........................... , cont IBAN.......................
…………………………………….., deschis la ………………………………………, declar că:
1. Începând cu data de.............../........... 20..............prin actul nr. .................. din............/.......... 20............., am dobândit/închiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat
în comuna/oraşul/municipiul.....................................................................
satul/ sectorul.................................., str. .........................................., nr. ..........., înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../
20..., TIPUL..................................., VOL ......................, POZIŢIA NR................................,
2.incepand cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobandit/ inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat in comuna/ orasul/municipiul ................
satul/sectorul ........., str. .................., nr. ...., inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,
3. incepand cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobandit/ inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat in comuna/ orasul/municipiul ................
satul/sectorul ........., str. .................., nr. ...., inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,
4. incepand cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobandit/ inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat in comuna/ orasul/municipiul ................
satul/sectorul ........., str. .................., nr. ...., inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,
5. incepand cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobandit/ inchiriat/concesionat/preluat in administrare/preluat in folosinta un teren situat in comuna/ orasul/municipiul ................
satul/sectorul ........., str. .................., nr. ...., inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. .......
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Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cotă de ........., în calitate de ................................ conform documentelor anexate ...............................................................
Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă ca declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
Data...................

Director P.J.,
L.S. (prenumele, numele şi semnătura)

Şef compartiment contabil,
(prenumele, numele şi semnătura)
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